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“हुर्ट हु हु!"

अकरा िर्ााच्या जॉनी ममकलीने आपल्या 
िडिलाांच्या घोड्याची लगाम झर्टकले.

तो फिलािशे्ल्ियाला जाण्यासाठी रस्त्यािरून 
प्रिास करण्यास उ्साहहत होत.े

आज सकाळी तो अमेररकी रहहिावयाांची स 
राजधानी बघणार होता.

जॉनी आपल्या पररिाराबरोबर पेंमसल्िेननयाच्या 
नॉर्ाम्प्र्टन र्टाउनमध्ये राहत होता.

महहनयाांतून एकदा ्याच ेििील शेतातले 
सामान विकण्यासाठी शहरात जात असत.

यािेळी,जॉन ममकलीने आपल्या मुलाला बरोबर 
येण्यास साांगगतले.



एक िर्ाापूिी अमेररकी नेता फिलािशे्ल्ियामध्ये 
जमा झाले होत.े

त ेिसाहतिाल्याांच ेभविष्य ठरिण्यासाठी नतरे् 
भेर्टले होत.े

अमेररकी रहहिावयािर गे्रर्ट ब्रिर्टनच्या राजाच े
शासन होत.े

पण काही िसाहतीांना आता ब्रिर्टनच्या राजाच े
आदेश पाळण्याची इच्छा नव्हती.

फिलािशे्ल्ियामध्ये, अमेररकी ने्याांनी स्तितांत्रतचे्या
घोर्णेिर हस्तताक्षर केले.

घोर्णापत्रामुळे जगाला साांगगतले की अमेररका 
आता इांग्लिपासून स्तितांत्र होण्याची इच्छा आहे.

अमेररकी लोक आपल्या स्तिातांत्र्यासाठी युद्ध लढत 
होत.े

जॉनीची इच्छा होती की ्यानेही युद्धात लढािे.

्याला िारे्ट की एका शेतकऱ्याच्या मुला ऐिजी 
्याने एक नायक व्हािे.



जेव्हा त ेफिलािशे्ल्ियाला पोहचले तवे्हा 
जॉनीच्या िडिलाांनी लगाम हातात घेतले.

शहरातले रस्तत ेिॅनसी आणण साध्या कपि े
घातलेल्या लोकाांनी भरलेले होते.

जॉन ममकलीने एक मोठ्या विरे्टच्या इमारतीकि े
बोर्ट दाखिले.

“त ेस्तरे्टर्टहाउस आहे बाळा,” त ेम्पहणाले.

तवे्हा जॉनीने एका मोठ्या घांरे्टचा आिाज ऐकला.

ती स्तरे्टर्टहाउसची घांर्टा ‘स्तिातांत्र्या’ ची होती.’ 

जॉनीने गिााने तो आिाज ऐकला.

घांर्टा, प्रर्म एक िर्ा आधी ८ जुलै १७७६ ला
िाजिली होती.

ती प्रर्म तवे्हा िाजिली गेली होती जेव्हा 
स्तिातांत्र्याची घोर्णा अमेररकी लोकाांनी प्रर्म 
ऐकली होती.



जॉनीने िडिलाांच्या शेतातील माल विकण्यास 
मदत केली.

मग त ेररकामे ड्रम आणण ररकामी पोती एका 
धमाशाळेत घेऊन गेले.

जॉनी आणण ्याच ेििील रात्री आराम करून 
दसुऱ्या हदिशी सकाळी घरी परत जाणार होत.े

अचानक, एक माणूस गुपचूप अांधारातून बाहेर आला.

्याने जॉन ममकलीला एकीकि ेखेचले आणण ्याने 
्याच्या कानात काहीतरी कुजबुजला.

्या अनोळखी माणसाला काय हिे होते?



जेव्हा अनोळखी माणूस ननघून गेला, तवे्हा जॉन 
ममकली आपल्या मुलाजिळ गेला.

मग तो जॉनीकि ेिाकला आणण तो म्पहणाला.

“बाळा, आज काही जरुरी काम आले आहे. 
तू मला चार िाजता धमाशाळेच्या समोर भेर्ट.”

“काय झालां आहे,बाबा?” जॉनीने विचारले.

जॉन ममकलीने आपला आिाज हळू केला.

“आपल्या कायाक्रमात र्ोिा बदल झाला आहे. 
आपण आज दपुारीच फिलािशे्ल्िया सोिू.”

जॉनीने बोलणे सुरु केले.

पण बाबाांनी एका बोर्टाने ्याच ेओठ दाबले.

मग जॉनी काही न बोलता नतरू्न ननघून गेला.



जॉनी धमाशाळेच्या बाहेर बसला आणण लोकाांना 
इकिनेतकि ेजाताांना बघत राहहला.

्याने घोर्णा करणाऱ्या शहराची घांर्टाही ऐकली.

तो परत ‘ओल्ि इांडिपेंिेंस’ घांरे्टचा आिाज ऐकू 
इश्च्छत होता. पण ती घांर्टा परत िाजली नाही.

शेिर्टी ्याने िडिलाांना गािीबरोबर येताांना बनघतले..

गाड़ी, घासाच्या मोठ्या पेंढीने भरलेली होती.

जॉनी बाहेर रस्त्यािर धािला आणण सीर्टिर बसला.

“बाबा, आपण हा घास का िाहून नेत आहोत?” 
जॉनीने विचारले.

जॉन ममकलीने परत एकदा आपले बोर्ट आपल्या
ओठाांिर ठेिले.



चुपचाप, त ेविर्टाांच्या उांच घरासमोरून त ेननघून गेले.

सगळयाांच ेशर्टर बांद होत.े

त ेशहर सोिणाऱ्या इतर गाड्याांच्या मागे-मागे गेले.

्या गाड्याांमध्ये िरपयतं सामान भरलेले होत.े

र्ोड्यािेळा नांतर जॉनीच्या िडिलाांनी बोलणे सुरु केले.

त ेम्पहणाले की ब्रिहर्टश सेना फिलािशे्ल्ियािर कब्जा 
करणार होती.

जनरल जॉजा िामशांगर्टनची सेना ्याांना रोखण्याचा 
प्रय्न करत होती. 

पण ब्रिहर्टश सेना खूप मजबूत होती.

म्पहणून खूप सारे लोक शहर सोिून पळत होत.े

ब्रिहर्टश सैननक फ़िलािशे्ल़्िया पोहचल्यानांतर काय 
करेल?” जॉनीने विचारले.

“ती ननश्वचतपणे काही चाांगले करणार नाही,” जॉन 
ममकली म्पहणाले.



जॉन याांनी साांगगतले की इांग्रजाांनी फिलािशे्ल्ियाच्या 
घांट्या वितळण्याची योजना केली होती.

त े्यातल्या धातूचा उपयोग बांदकु आणण तोफयाांच े
गोळे तयार करण्यासाठी करणार होते.

“पण तू आणण मी ्याांना रोखण्यासाठी मदत करणार 
आहे,” जॉन ममकली म्पहणाले.

जॉनीने आपल्या िडिलाांकि ेबनघतले.

जॉन ममकली हसले आणण ्याने आपल्या मुलाला 
िोळा मारला.

मग जॉनी िळला आणण ्याने गािीमध्ये भरलेल्या 
घासाकि ेबनघतले.

“्यात एक घांर्टा लपिली होती का?”

्याच्या िडिलाांनी मान हलिली.

“देशाची सगळयात मह्िाची घांर्टी,” ्याांनी गिााने 
म्पहर्टले.

‘ओल्ि इांडिपेंिेंस’ जॉनी उ्साहाने र्रर्रला.

्याांच्या गािीत सगळयात प्रमसद्ध घांर्टा होती.

शेिर्टी तो हहरो होणार होता.



जॉनी आणण ्याच ेिडिल जिळजिळ शहराच्या 
बाहेर आले.

तवे्हा ्याांनी घोड्याांच्या खुराांचा आिाज ऐकला.

जॉनीने आपल्या िडिलाांकिे सतका होऊन 
बनघतले.

दोन घोिसे्तिार ्याांच्या गािीजिळ पोहचले.

त ेब्रिहर्टश सैननक होत.े

जसे त ेजिळ आले तसे जॉनीने सरळ पुढे
बनघतले.

्यानांतर सैननकाांनी ्याांच्या गािीकि ेपरत 
िळून बनघतले. नाही.



सांध्याकाळ होत आली.

इतर िामा िैगन ममकलीच्या गाड़ीबरोबर आल्या.

्याच्यात घांर्टा लपिल्या हो्या.

सगळया िैगन नॉर्ाम्प्र्टन र्टाउन जात हो्या.

एक छोरे्ट शहर ्या लपिण्यासाठी चाांगले 
हठकाण होत.े

फे्रिररक लीजर हा ममकमल पररिाराचा शेजारी होता.

िोतो ्याांच्यातली एक िैगन चालित होती.

तो ममकमलच्या गाड़ीजिळ आला.

“इांग्रज ्या भागात गस्तत घालत आहेत,” ्याने 
धोक्याची सूचना हदली.

जॉन ममकलीने एक क्षण विचार केला.

"चला आपण आतला रस्तता घेऊ या,” त ेम्पहणाले.
“आपण सुरक्षक्षत िेळ आली की परत भेरू्ट शकतो.”

“मी इतराांना पण याबाबत साांगेन,” शेतकरी लीजर 
म्पहणाला.

"तुम्पची खूप कृपा होईल!"



जॉनी आणण ्याच ेििील एकरे्ट अांधारातून 
जांगलातून ननघाले.

जॉनी ब्रिहर्टश सैननकाांिर आपली नजर ठेिून होता.

प्र्येक आिाज आणण हरकत ्याला सािध
राहण्यास मजबूर करत होती.

“बाबा, जर इांग्रजाांनी आपल्याला पकिले तर काय 
होईल?”

“बाळा, त ेतसे करणार नाही,” जॉन ममकली
म्पहणाले.

तवे्हा जॉनीला झािाांतून एक आिाज ऐकू आला.



“नतरू्न कोण जात आहे?” कोणीतरी ओरिले.

काही अांतरािर दोन ब्रिहर्टश सैननक हदसले.

त ेगाड़ीकि ेयेत होत.े

जॉनी िक्त घांरे्टबाबत विचार करू शकत होता.

सैननक घांर्टा नक्की शोधतील.

आता ्याला बाबाांना मदत करायला पाहहजे.
मग जॉनीने लगाम साांभाळले.

“तुम्पही झोपले आहेत, असे पिा तुम्पही बाबा”  
जॉनी म्पहणाला. 

जॉनीला माहीत होत ेकी सैननक िक्त मोठ्या 
माणसाांना प्रवन विचारतात.

कदागचत त ेछोट्या मुलाला सोिून देतील.



्याांच्यातला उांच मशपाई जॉनीजिळ आला.

“बघा, एक छोर्टा मुलगा गािी चालित आहे,” ्याने 
्याला गचििले.

“तू या आतल्या रस्त्यािर काय करत आहेस?” ्याने 
विचारले.

जॉनीने लक्ष न देण्याचा प्रय्न केला.परांतु ्याच्या 
पाठीिर घाम िाहत होता.

्याने प्रय्न केला की ्याच्या र्रर्रणारया 
शरीराकि ेसैननकाांच ेलक्ष जाऊ नये म्पहणून.

“िार्टत ेकी मी चुकलो आहे सर,” ्याने शाांतपणे 
साांगगतले.

“मी माझ्या िडिलाांना विश्ाांती देण्याचा प्रय्न करत 
होत.े”

मग मशपाई हसले.

"चल, िळ आणण पुढे जा,” त ेम्पहणाले.

"मुख्य रस्तता दक्षक्षणकि ेएक मैल दरू आहे.”

“हो, सर," जॉनी म्पहणाला.



जॉनीने हळूहळू मुख्य रस्त्याच्या हदशेने गािी 
चालिली.

्याला सैननकाांना हे दाखिून द्यायच ेहोत ेकी तो 
घाबरलेला नाही.

जॉन ममकलीने आपले िोळे उघिले.

्याांना अमभमान िार्टला.

“तुझा विचार खूप चाांगला ननघाला,बाळा,माझ्या 
विविास आहे की तू खूप साहसी आहेस. तू
एकट्याने ती घांर्टी िाचिण्याच ेचाांगले काम केले.”

जॉनी सरळ बसला.

्याला स्तितःला एक हहरो सारखे िार्टत होत.े



जॉनी आणण ्याच ेििील शेिर्टी घार्टातून 
जाणाऱ्या इतर शेतकऱ्याांना परत भेर्टले.

र्ांि पाऊस होऊ लागला.

जॉनीने आपले जैकेर्ट करकचून बाांधले.

शेिर्टी,त ेएका मातीच्या िोंगरािर पोहचले.

जॉनीने नतरे् एक अद्भुत नजारा बनघतला.

खाली रस्त्यािर एक विशाल मालगाड़ी जात होती.
लीजर शेतकरी आता ममकलीच्या गािीजिळ आला 
होता.

“आपण आता सुरक्षक्षत आहे,” तो म्पहणाला.

“हा भाग जनरल िामशांगर्टनची सेनेचा आहे. आपण 
्याांच्या बरोबर प्रिास करू शकतो.”



जॉनी आणण ्याचे ििील सेनेच्या िैगन टे्रनमध्ये 
सामील झाले. सैननकाांनी जॉनीला ्या
लढाईच्याबाबत साांगगतले ज्या ्याांनी लढल्या 
हो्या.

्याांनी ्याला साांगगतले फक ्याांनी अमेररकेच्या 
स्तिातांत्र्यासाठी कसे ममळून काम केले होत.े

जॉनीने पण खूप मेहनत केली होती.

तो "ओल्ि इांडिपेंिेंस" घांर्टी िाचिण्यासाठी 
मदत करत होता.

तो ती प्रमसद्ध घांर्टीबरोबर घरी पोहचण्याची 
अजून िार्ट बघू शकत नव्हता.



पाच हदिसाांनांतर, िैगन टे्रन बेर्लहम नािाच्या 
एका गािात पोहचली.

नॉर्ाम्प्र्टन र्टाउन नतरू्न काही तासाांच्या 
अांतरािर होत.े

ममकलीची गाड़ी या शहराच्या काठी असणाऱ्या 
िोंगरािर चढली.

तवे्हा जॉनीला जोरात काहीतरी पिल्याचा 
आिाज ऐकू आला.

्याांची गािी एक झर्टका देऊन र्ाांबली.

जॉनीने खाली उिी मारली आणण ्याने 
घोड्याांना शाांत करण्याचा प्रय्न केला.

्याच्या िडिलाांनी मान हलिली.

"गाड़ीच ेपहहले चाक तुर्टले आहे,” त ेम्पहणाले.



“आपण घांरे्टला अजून पुढे घेऊन जाऊ शकणार 
नाही,” ्याांनी फे्रिररक लीजरला बोलािले.

्याांनी आपल्या शेजाऱ्याला घांर्टा नॉर्ाम्प्र्टन र्टाउनला 
घेऊन जायला साांगगतले.

जॉनी ननराश झाला.

“आपण उद्या चाक ठीक करू शकत नाही का?” 
्याने विचारले.

“मग आपण स्तितःच नॉर्ाम्प्र्टन र्टाउनला घांर्टा 
घेऊन जाऊ शकू.”

जॉन ममकलीने आपली मन हलिली.

“हे खूप जोखमीच ेकाम आहे बाळा, शहरात 
एखादा ब्रिर्टीश हेर असू शकतो. ‘ओल्ि इांडिपेंिेंस’ 
आज रात्री कुठेतरी लपिायला हिी.”



जॉनीला आपले अशू् रोखता आले नाही. 

त ेआता िक्त घास भरलेली गािी घेऊन घरी 
परत जातील

मग तो हहरो कसा होणार?

जॉन ममकलीने आपल्या मुलाचा दांि दाबला.

"धीर धर बाळा, गोष्र्टी ठीक होतील.”

मग काही लोकाांनी ममळून जि घांर्टा

फे्रिररक लीजरच्या िैगनमध्ये ठेिली.

जॉनीला फे्रिररक लीजरची िैगन दरू जाताांना 
बघिली नाही.



जॉनी आणण ्याच्या िडिलाांनी आपली गािी नीर्ट केली.

मग त ेदसुऱ्या हदिशी नॉर्ाम्प्र्टन र्टाउनकि ेरिाना झाले.

जॉन ममकली आपल्या शेताकि ेगेले नाही.

्याऐिजी त ेशहराकि ेिळाले.

“आपण कुठे जात आहोत,बाबा?” जॉनीने
विचारले.

“तू बघच,” जॉन ममकली म्पहणाले.. 

मग ते जीऑन ररिॉम्पिा चचा समोर येऊन 
र्ाांबले.

“माझ्याकि ेतुला दाखिण्यासाठी काही आहे,”
जॉनीच ेििील म्पहणाले.



जेव्हा ्याांनी दरिाज्यािर र्ाप मारली तवे्हा रेिरेंि ब्लूमर 
याांनी चचाचा दरिाजा उघिला.

रेिरेंि याांनी आपले दोनही हात हलिले आणण ते जॉनीकि े
बघून हसले.

“ओल्ि इांडिपेंिेंस” सुरक्षक्षत आहे, आणण ्यासाठी तुला 
आणण तुझ्या िडिलाांना खूप खूप धनयिाद.”

रेिरेंि ब्लूमर खाली िाकले.

्याांनी िरशी बाजूला केली,चचाच्या िरशी खाली मोठी घांर्टा 
ठेिलेली होती.

नतचा काांस्तय धातु चमकत होता.

जॉनी घांर्टीिर मलहलेले िाचू शकत होता.

्याने त ेशब्द जोरात िाचले.

“पूणा देशामध्ये स्तिातांत्र्याची घोर्णा होिू दे.”

रेिरेंि ब्लूमर याांनी जॉनीची पाठ र्ोपर्टली.

“जेव्हा आपण आपले स्तिातांत्र ममळिू तवे्हा ही घांर्टा परत 
फ़िलािशे्ल़्ियाला जाईल.

“तुझ्यामुळे आणण तुझ्या िडिलाांमुळे ‘ओल्ि इांडिपेंिेंस’
स्तिातांत्र्यासाठी परत िाजेल.”

घांर्टा लपिण्यापूिी जॉनीने शेिर्टच ेपे्रमाने स्तपशा केला.



जॉनी आणण ्याच ेििील ्या ऐनतहामसक घांरे्टला 
लपिण्याच्या जागेिर घेऊन जाऊ शकले नव्हते.

पण ्याांनी नतच्या या प्रिासाला नक्कीच मदत केली 
होती.

एक एकर्टा सैननक युद्ध श्जांकू शकत नाही.

एक एकर्टा मुलगा घांर्टा िाचिू शकत नाही.

जर सिा लोकाांनी ममळून काम केले तर एक हदिस 
त ेअमेररकेला नक्कीच स्तितांत्र्य करू शकतील. असा 
जॉनीला विविास होता. 

जॉनीच्या काळात ज्या घांरे्टला ‘ओल्ि इांडिपेंिेंस’ म्पहर्टले 
जात असे, नतला आज ‘मलबर्टी बेल’ नािाने ओळखले 
जात.े स्र्टेंबर १७७७ मध्ये जीऑन ररिॉम्पिा चचामध्ये 
‘मलबर्टी बेल’ बरोबर फिलािशे्ल्ियाच्या दहा इतर घांर्टा 
लपिल्या हो्या. कनाल बेंजाममन फलािसाला 
फिलािशे्ल्ियातून घांर्टा हर्टिण्याच ेआणण ्याांना सुरक्षक्षत 
स्तर्ानािर नेण्याच ेकाम सोपिले होते. ्याांनी शेतकऱ्या 
किून गु्त पद्धतीने घांर्टा आपल्या िैगनमधून शहराच्या 
बाहेर नेण्यास साांगगतले.

असे सामानयपणे मानले जात ेकी, ममकमलने ‘मलबर्टी बेल’
ला फिलािशे्ल्ियाच्या बाहेर काढले आणण मग जेव्हा 
्याांची गािी ब्रबघिली तवे्हा ्याांनी ती फे्रिररक लीजरकि े
सोपिली. पण काही लोकाांच ेहे म्पहणणे आहे की फे्रिररक 
लीजर, फिलािशे्ल्ियाहून घांर्टा गािीतून घेऊन आला होता.

अतं के शब्द



मलबर्टी बेल श्ाइनमध्ये ‘मलबर्टी बेल’ बाबत एक लेखपट्र्टी 
आहे. त े एलेनर्टाउन ( नॉर्ाम्प्र्टन र्टाउनच्या पूिेला ), 
पेश्नसलिेननयामध्ये जीऑन ररिॉम्पिा चचाच्या तळघरात 
आहेत. लेखपट्र्टी ्या भूममकेच ेिणान केले आहे ज्यात 
जॉन ममकली आणण फे्रिररक लीजर याांनी, घांर्टा िाचिण्याची 
भूममका ननभािली होती.ती खूप अशी कहाणी आहे जी तुम्पही 
यात िाचली आहे. आपल्याला माहहत आहे की ११ िर्ााचा 
जॉनी ममकली आपल्या िडिलाांबरोबर फिलािशे्ल्ियाचा ्या 
प्रिासाला गेला होता. अर्ाात, ्या प्रिासात तरुण जॉनीची 
भूममका अज्ञात आहे, आपण घांर्टा िाचिण्याच्या ्याच्या 
भूममकेची िक्त कल्पना करू शकतो.

क्राांनतकारी युद्धानांतर मलबर्टी बेल फिलािशे्ल्ियाला परत 
केली. २४ ऑक्र्टोबर १७८१ला यॉका र्टाउनच्या लढाईत
अमेररकेच्या विजयानांतर ्याची सुरुिात झाली. या लढाईत 
क्राांनतकारी युद्ध समा्त झाले आणण अमेररका ब्रिहर्टश 
शासनातून मुक्त केली गेली.

महान घांर्टा ८ जुलै १८३५ ला तुर्टण्याआधी मह्िपूणा 
घर्टनासाठी िाजत असे. २२ िेिुिारी १८४६ला जॉजा 
िामशांगर्टनच्या िाढहदिस साजरा करण्यासाठी शेिर्टची 
िाजिली होती. मलबर्टी बेल, इांडिपेंिेंस हॉलजिळ मलबर्टी बेल 
सेंर्टर फिलािशे्ल्ियामध्ये प्रदमशात केली आहे. ती 
अमेररकेची स्तितांत्रताच्या सिाात वप्रय प्रतीकाांमध्ये एक आहे.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25

